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 Litteratur.

 HJALMAR GULLBERG, Olycksfall i arbetet ar 1897. Statistisk undersok-
 ning, pa uppdrag af kungl. kommerskollegium.

 Vid sistlidne riksdag f6rvantades en kungl. proposition till lag om

 arbetsgifvares ansvarighet for skada i foljd af olycksfall i arbetet. Om an

 denna forvantan icke gick i uppfyllelse, ar det val antagligt, att ett lagfor-
 slag i amnet kommer att framlaggas nasta ar. 1 Under de i Civildeparte-
 mentet bedrifna forberedande arbeten pa ett dylikt lagforslag befanns det

 af naturliga skal 6nskligt att for nagon period af den senast forgangna
 tiden vinna utredning angaende sadana olycksfalls f6rekomst inom riket
 samt rorande det underst6d, som de skadade och deras familjer kunnat
 parakna. I bref af den i juli I898 anbefallde darfor k. m:t kommerskol-
 legium att skyndsamt foranstalta om en statistisk utredning i berorda af-

 seende dels angaende skilda yrkesgrenar inom all raamnes-, foradlings- och

 tillverkningsindustri, dock med undantag af jordbruk och handtverk, dels

 angaende vissa viktigare grenar af sj6- och landtransport, sasom lastning

 eller lossning af varor, flottning, jarnvags- och sparvagnsdrift. Att pa
 eget ansvar leda och utfora den salunda anbefallda undersokningen utsag
 kommerskollegium, i enlighet med k. m:ts dartill gifna bemyndigande,
 forste aktuarien d:r Hjalmar Gullberg.

 Af naturliga skal borde denna undersokning verkstallas med stor-

 sta mojliga skyndsamhet, och arbetet har ocksa tydligen bedrifvits med
 synnerlig energi och fart, sa att resultatet kunnat blifva tillgangligt i tryck

 redan i februari innevarande ar. Den tid, unders6kningen skulle afse, be-
 stamdes till ar I897. Att taga nagot senare kalenderar var ej mijligt, och
 hade undersokningen begransats till nagon kortare period (t. ex. forra half-

 ' Jfr juni-haftet af denna tidskrift (Hj. L. Hammarskjold, Till fragan om beredande
 af olvcksfallsersittning at arbetarne).
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 LITTERATUR

 ten af 1898), skulle resultaten ha blifvit hdgst skefva f6ir s'adana industri-

 grenar, dir verksamheten icke fortg?r med lika styrka 'ret om. - Mate-
 rialet har inhamtats genom fr?ageformulir, som kringsandts till vederbd-

 rande arbetsgifvare och till fattigvardsstyrelserna i riket, till de sistndimnda

 fdr att erhlala direkt uppgift 'a de fall, da fran fattigv'arden lamnats under-

 st6d med anledning af olycksfall i arbetet.

 Inalles hafva fran ej mindre an 8,578 arbetsstillen primaruppgifter

 inkommit och bearbetats. Den vid dessa rorelser anstailda arbetsperso-
 nalen utgjorde, med inrakning af arbetsfdrman, ett antal af 284,829 perso-

 ner , motsvarande i medeltal 33 arbetare pa hvarje arbetsstdlle, eller 32,
 om man franraknar statens jrnviigar, hvilka mast behandlas sasom utgd-

 rande ett enda.. arbetsstalle. Detta medeltal fdreter naturligtvis betydande

 vaxlingar vid jamfdrelse mellan de sarskilda yrkena. Den hbgsta medel-
 arbetsstyrkan bland de till den egentliga industrien hanforliga yrkesgrup-

 perna hafva sockerbruken med 260 arbetare i.genomsnitt pa hvarje arbets-.

 stille, medan minimitalen galla kvarnar och mejerier med i medeltal
 endast 3 arbetare. Af tabellbilagorna framgir, att de storre och mindre
 arbetsstallena, jamte de vid den] sysselsatta arbetarne, fdrdelade sig p&
 foljande satt:

 Arbetsstillen Arbetare

 antal proc. antal proc.

 med 1-9 arbetare 5,190 6o I 8,03 3 6
 D 10-49 D 2,218 26 48,959 17
 D 50-199 >> 858 10 81,379 29
 >> 200 och flera a 312 4 I36,458 48

 S:a 8,578 0oo 284,829 100

 Dessa siffror gifva vid handen, att den lilla industrien visserligen
 ar, om man ser pa arbetsstdillenas antal, ofvervagande i vart land, dock
 icke i sa hog grad som den framtradde vid arbetaref6rsdkringskommitteens

 undersokningar i884-85 eller i Norge och Finland vid liknande undersok-
 ningar, sait att den egentliga storindustrien, ehuru representerad af jam-
 forelsevis ett fkital stallen, gaf bortat halften af arbetspersonalen dess
 lefvebrod.

 Hela antalet i arbetet Or 1i897 t'imade olycksfall uppgifves
 till 8,5o6, grupperade med hansyn till skadans pafofljd s?aunda:

 HHIraf voro 24I,784 mAn och 43,045 (motsv. i5,i procent) kvinnor.

 356

This content downloaded from 128.163.2.206 on Sun, 26 Jun 2016 20:42:43 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 LITTERATUR

 Olycksfall, som medf6rt Antal Proc.
 D6d ........... I29 1,5

 Men f6r lifstiden .... 495 5,8

 Ofvergaende skada .. . 7,882 92,7
 S:a 8,506 Ioo,o

 Bland dessa hade 282 olycksfall (motsv. 3,3 proc.) drabbat kvinnor.

 Sasom i redog6relsen uttryckligen framhalles, aro de lindrigare
 olycksfallen denna gang vida fullstandigare redovisade an vid foregaende
 undersokningar i amnet har i vart land och i vara grannlander. Likval ar

 det all sannolikhet f6r, att siffrorna endast ofullstandigt atergifva den verk-

 liga olycksfallsfrekvensen sarskildt i fraga om sadana fall, som medf6rt en-

 dast ofvergaende skador. Olycksfallsrisken vaxer, nar arbetet forsiggar vid

 storre arbetsstallen: vid verk med I-9 arbetare intraffade 6,49 olycksfall

 pa I,ooo arbetare, vid verk med Io-49 arbetare I6,91, med 50-I99 31,57
 samt vid verk med 200 eller flere arbetare 36,58 olycksfall pa I,ooo. Be-
 traffande de sarskilda yrkesgrupperna intraffade det proportionsvis storsta

 antalet olycksfall (87,22 pa I,ooo arbetare) vid skeppsvarfven och darnast
 i ordningen vid lastning och lossning; laga siffror forete isynnerhet beklad-

 nadsindustrien (3,65 pro mille), flottning, textilindustrien och laderindu-

 strien. For man ar olycksfallsfrekvensen betydligt hogre an f6r kvinnor

 (34,0I pro mille mot 6,55).

 Af de 495 olycksfall, som medfort men for lifstiden, hade endast

 9 fullstandig invaliditet till foljd, medan medeltalet sjukdagar for de olycks-

 fall, som medfort endast ofvergaende skada, utgjorde 22. Af sistlidne
 grupps olycksfall medf6rde

 47 /o arbetsof6rmaga under mindre an 14 dagar
 48 >> 14-60 >>

 3 >> 6-go 3 ? ? ? 61-90

 2 >> > > merian '90o

 Af hela det redovisade antalet arbetare visade sig 30,4 proc. eller
 86,680 hafva varit forsakrade mot olycksfall. Af dessa voro 54,888
 eller 63,3 proc, olycksfallsf6rsakrade uteslutande pa arbetsgifvarnes bekost-

 nad, medan premierna for 25,914 eller 29,9 proc. delades mellan arbets-
 gifvarne och arbetarne och for 5,878 eller 6,8 proc. betalades af arbetarne

 sjalfva. Troligen hafva emellertid arbetarnes bidrag till forsakringens be-
 kostande i verkligheten varit" nagot storre, i det att olycksfallsf6rsakring
 synes stundom hafva forekommit bland arbetarne, utan att arbetsgifvaren,
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 da premierna betalats af arbetarne sjalfva, varit i stand att meddela nar-

 mare upplysning darom. Totala f6rsakringsbeloppet uppgick till ungefar
 9I,094,000 kronor eller i medeltal I,05I kronor for hvarje f6rsakrad arbe-
 tare. Inom den lilla industrien, dar olycksfallsrisken ar minst, var ocksa

 antalet forsakrade arbetare minst och utgjorde allenast 5,6 proc., medan
 motsvarande antal inom storindustrien uppgick till 32,3 proc. Inom vissa

 grenar af transportvasendet var olycksfallsf6rsakringen mycket utbredd;

 bland de egentliga industrigrenarne forete grufdrift, mekaniska verkstader,

 skeppsbyggerier, sockerbruk m. fl. hoga relativa antal forsakrade. Ic ke
 olycksfallsfors ikrade befunnos inalles 198,149 arbetare vara (= nara
 70 proc.), af hvilka 95,221 voro anstallda vid verk, hvarifran underst6ds-

 kassor uppgifvits, och 102,928 vid verk, dar veterligen inga sadana
 kassor forekomma; dock aro understodskassorna endast ofullstandigt re-
 dovisade.

 De under ar 1897 pa grund af olycksfall utbetalade penningunder-

 stoden uppgingo sammanlagdt till 417,872 kronor, daraf 5,367 kronor ut-

 gingo i pensioner.

 Vid iii d6dsfall utbetalades 3,347 kr. i varaktigt understbd och
 70,604 kr. i form af understod for en gang, vid 427 fall af invaliditet 2,020

 kr. i pensioner och 98,457 kr. for en gang, saint vid 7,391 fall af bfvergaende

 arbetsof6rmaga 243,464 kr. for en gang eller i medeltal 33 kr. for hvarje

 dylikt fall. Da oformogenheten att arbeta varat i genomsnitt 22 dagar,
 kan man berakna, att 1,5o kr. utbetalats pr dag. Af hela det ofvannamnda

 understodsbeloppet 417,892 kr. utgick hufvudparten eller 253,993 kr. fran

 olycksfallsforsakringsanstalter, 70,774 kr. fran arbetsgifvare samt aterstoden

 fran underst6dskassor, andra f6rsalkringsanstalter och fattigvarden; fran
 sistnamnda hall utbetalades allenast 405 kr. Vid I8 dodsfall, 68 fall af

 varaktigt men och 491 fall af 6fvergaende arbetsoformaga hafva veterligen
 inga penningunderstod utbetalats.

 Vid 6,689 eller 78 procent utaf de i enqueten upptagna arbetsstal-

 lena, hvilka dock tillsammans icke sysselsatt mer an 87,907 (30,9 proc.)
 arbetare, har ingenting af arbetsgifvarne utbetalats eller atgjorts for be-
 redande af understod at arbetare vid olycksfall i arbetet. Fran de ater-
 staende arbetsstallena, 1,889 eller 22 procent, med tillsammans 196,922 ar-
 betare (69,1 proc. af hela arbetsstyrkan) hafva redovisats dels kontanta ut-

 gifter till ett sammanlagdt belopp af 1,088,501 kr., dels hvarjehanda till sitt

 penningevarde ej angifva formaner (fri lakarevard, medicin m. m.) for ar-
 betarepersonalen vid olycksfall i arbetet. Relationein mellan de anforda
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 procenttalen for arbetsstallena och antalet arbetare besannar det kanda f6r-

 hallandet, att den ekonomiska risken vid olycksfall i arbetet inom den
 mindre industrien oftare traffar arbetaren personligen an inom storindu-

 strien, dar densamma vanligen bares af arbetsgifvaren.

 Det ofvan angifna kontanta utgiftsbeloppet a I,o88,50I kr. firde-
 lade sig pa foljande olika poster:

 Till sjuk-, begrafnings- och andra understodskassor 512,343 kr.

 : olycksfallsforsakring ................ 374,644 >
 > andra utgifter .................. 201,514 >

 De till fattigvardsstyrelserna utsanda frageblankettema hafva i de

 flesta fall atersandts med det besked, att intet understod under ar I897
 utgatt till af olycksfall i arbetet traffade arbetare eller deras familjer. Inom

 det egentliga omradet for undersokningen (salunda med bortseende fran
 jordbruk och handtverk) hade blott 27 olycksfall, hvaraf 7 dbdsfall, gifvit

 anledning till utdelande af fattigunderst6d. Inberaknadt de skadades fa-
 miljemedlemmar uppgick underst6dstagarnes antal till I02. Dessa siffror
 omfatta jamval understod f6r olycksfall, som intraffat nagot f6regaende ar.

 Da den korta redog6relsen (127 sidor, daraf 76 sidor tabellbilagor)

 ir mycket bfverskadlig och lattlast, och da den berbr en verklig >)fraga
 for dagen>, bor man hoppas, att den fir en st6rre lasekrets an som van-
 ligen komnier en statistisk publikation till del. E. Arosenius.
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